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Bitcoin

2008

2009

Hoje existem mais de 2000 
criptomoedas 
Mercado de US$ 180 Bi 
(chegou a ser US$ 800 Bi)
+ de 50% Bitcoin
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Cópia Original

Escassez no mundo digital
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Blockchain é um LEDGER
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Ledger distribuído
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Ledger distribuído

Pública
ou

Permissionada
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Principais Blockchains Públicas
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Smart Contracts (Nick Szabo, 1996)

• Programas de computador que reproduzem a lógica 

de um contrato

• Automatizam o cumprimento e a execução das 

regras de transferência de ativos

• Automatizam o mecanismo de pagamento

Adicionando uma camada de controle para a transferência de ativos
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� Linguagem de programação procedural/imperativa com sintaxe similar ao Javascript, C++ ou 

Java. É a linguagem mais popular para smartcontracts Ethereum

ABI = Application Binary Interface é a interface do bytecode do smartcontract

Tipo de Dados: bool, int e uint (8 a 256 bits), address, enum, arrays, structs, mapping, 

unidades de tempo e unidades de Ether

Variáveis predefinidas: msg.sender, msg.value, gasleft, msg.data, msg.sig, tx.gasprice, 

tx.origin, block.blockhash(x), block.coinbase, block.difficulty, block.gaslimit, block.number, 

block.timestamp, address.balance, address.transfer(x), address.send(x), address.call(x), 

address.callcode(x), address.delegatecall(x)

Funções predefinidas: addmod, mulmod, keccak256, sha256, sha3, ripemd160, ecrecover, 

selfdestruct(x), this

Linguagem Solidity
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Visibilidade de funções: 

○ pública - pode ser acessado externamente e por função interna

○ external - pode ser acessado externamente, não pode pode por função interna

○ internal - apenas acessível por funções internas do contrato ou por contratos derivados

○ private - apenas acessível por funções internas do contrato 

Comportamento de funções: 

○ view - faz apenas leitura de variáveis, mas não pode modificar o estado do contrato 

○ pure - faz apenas leitura de variáveis da função (também não modifica o estado)

○ payable - capaz de receber Ether (quantificado na variável msg.value)

Linguagem Solidity
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Funções especiais: constructor, modifier

Outros: interface, library, abstract contract, is (herança)

Gerenciamento de erro: 

○ require - exibe erro caso condição não seja satisfeita,

○ assert - exibe erro caso condição não seja satisfeita, consumindo gas

○ revert - desfaz a transação devolvendo o gas consumido

Eventos

Chamadas a outros contratos: 

○ Envio de Ether por send (obsoleto) x transfer (cuidado!) 

■ Sugestão da Consensys Dilligence (2019) - (bool success, ) = msg.sender.call.value(amount)("");

○ call, callcode, delegatecall - chamadas de mais baixo nível

Linguagem Solidity
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pragma - diretiva que define os parâmetros de compilação. Exemplo: pragma solidity ^0.5.2 

(compila com versões >= 0.5.2 e < 0.6.0)

memory x storage - basicamente storage garante que o dado é pertinente a blockchain inteira, 

enquanto que memory classifica apenas como um dado de variável local

_; - marcador que define onde será inserido o código de uma função.

virtual - define que função poderá ter override (novo comportamento numa classe derivada)

event indexed - é possível definir até 3 parâmetros indexados num evento para pesquisas futuras

endereço zero - é um endereço reservado na EVM para registrar contratos (transações cujo 

destino é o endereço 0x0000000000000000000000000000000000000000).

using A for B - anexa uma biblioteca A para o tipo B 

SafeMath - exemplo de biblioteca 

Linguagem Solidity no nosso ERC20
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Overflow e underflow que a SafeMath previne
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Exemplos com Solidity
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� Nov/2015

� Fungível

� Foi a base para explosão dos ICOs

� Tratado de forma particular por ferramentas do 

ecossistema, como o EtherScan

� Ex.: BNDESToken

� Novos desenvolvimentos como ERC223, 

ERC777 e ERC1046

ERC20

� Jan/2018 

� Não fungível

� Pode representar ativos físicos, 

imagens/vídeos ou collectibles

� Em fase final de aprovação pela comunidade

� Ex.: Cryptokitties

ERC721

https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20 https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721

Principais padrões para Tokens
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Para pensar no contrato de token ERC20

Conta (Address) Saldo em tokens (Balance)
1234 100
5678 50
9900 200
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Para saber mais:

* Inova Token ERC20
https://github.com/josenogueiradalmeida/curso/blob/main/contracts

/4.%20erc20/InovaToken.sol

* EIP20
https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20

* Tokens ERC20 na MainNet
https://etherscan.io/tokens

https://github.com/josenogueiradalmeida/curso/blob/main/contracts/4.%20erc20/InovaToken.sol
https://github.com/josenogueiradalmeida/curso/blob/main/contracts/4.%20erc20/InovaToken.sol
https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20
https://etherscan.io/tokens
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Ethereum  - carteira de Ethers usando o MetaMask

• Metamask é uma extensão 
de browser

• Permite executar Ethereum 
dApps no browser sem 
precisar instalar um nó 
Ethereum

• Permite gerenciar suas 
contas e realizar transações 
na blockchain

• Browsers suportados: 
Chrome, Firefox, Opera e 
Brave browser
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Filosofia de desenvolvimento

• Prepare-se para o inesperado (Pause, money at risk, upgrade)
• Faça deploy com extremo cuidado (testes, bug bounties, avalie deploy incremental)
• Mantenha os contratos simples (coesão, código claro e pequeno)
• Mantenha-se atualizado
• Conheça as propriedades do DLT/blockchain que está usando (chamadas externas, 

funções públicas, dados nunca são privados, limite de gás do bloco, timestamp é 
impreciso, algoritmos randômicos não são triviais)

https://consensys.github.io/smart-contract-best-practices/general_philosophy/

https://consensys.github.io/smart-contract-best-practices/general_philosophy/
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Melhores práticas / Ataques conhecidos

■ Recomendações específicas do Ethereum (External calls, on chain data is public, 
participants may "drop offline" e outras)

■ Recomendações específicas de Solidity (modifiers only for checks, rounding with 
integer division, fallback functions, lock pragmas, avoid tx.origin e outras)

■ Descrição de vários ataques conhecidos
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https://consensys.github.io/smart-contract-best-practices/

https://consensys.github.io/smart-contract-best-practices/
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